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Protokół nr 34/2017 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 08.02.2016. 

 
Obecni: 8 radnych i jeden gość. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Powitanie gości. Sprawdzenie listy obecności. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku 

obrad. 

2.  Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy w dniu 25.01.2017. 

3. Podsumowanie kampanii społecznej SBO2017. Analiza sytuacji zwycięskich projektów. 

4. Uchwała w sprawie bezprzetargowej sprzedaży terenów położonych przy ulicy Karpiej. 

5. Budowa chodnika przy ulicy Falskiego w Szczecinie. 

6. Echa sprawy powołania liceum Ogólnokształcącego w miejsce Gimnazjum nr 7. 

7. Wniosek prezydenta miasta o opinię w sprawie projektu rewitalizacji odcinka Alei Wojska 

Polskiego w Szczecinie. 

8. Informacja o możliwej rozbudowie sklepu Biedronka w Podjuchach. 

9. Przygotowanie do inwestycji – Park Wolności w Podjuchach. 

10. Wytyczne do przetargu na dokumentację przebudowy ulicy Krzemiennej i Smoczej. 

11. Administracyjne ograniczenia w bieżącej działalności spółki Thomas Beton. 

12. Ciąg dalszy sprawy zablokowania drogowego skrótu Zapiecek – Twarda/ Joselewicza. 

13. Pytanie Urzędu Skarbowego odnośnie byłego radnego RO Podjuchy. 

14. Dokładne ustalenie grafiku posiedzeń RO Podjuchy. 

15. Odbiór naświetlacza przejścia dla pieszych przy ulicy Metalowej. 

16. Oszczercza aktywność radnego miasta Szczecin – M.Duklanowskiego. 

17. Sytuacja nielegalnych ogłoszeń zamieszczanych na drzewach. 

18. Czwartkowy patrol obywatelski w Podjuchach. 

19. Wolne wnioski i postulaty. 

 

Ad.1. 

Stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek posiedzenia. 

 

Ad.2 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia RO Podjuchy w dniu 25.01.2017. 

 

Głosowało 7 osób: 

„za” – 6 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 1 osoba. (Daniel Bohuń) 

 

Ad.3. 

Przewodniczący podziękował członkom Rady za zaangażowanie w promocję podjuszńskich projektów 

zgłoszonych do SBO2017. 

 

Do obrad dołączył radny Grzegorz Mikut. 
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Ad.4. 

Uchwałą nr 80/17 Rada Osiedla Podjuchy pozytywnie zaopiniowała wniosek WZiON UM Szczecin 

dotyczący sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych stanowiących 

działki nr: 1/6, 1/9, 7/9 i 1/11 (wszystkie z obrębu 4112) z przeznaczeniem na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 8/2 (obręb 4112) położoną przy 

ulicy Karpiej 15 w Szczecinie. 

UZASADNIENIE: 

Obszar objęty zamiarem sprzedaży, nie koliduje z zamiarem budowy równoległego obiektu o dużym 

społecznym znaczeniu – Stanica Wodna Podjuchy. Wnioskowana sprzedaż stanowi o ugruntowaniu 

dotychczasowej działalności na tym obszarze i poprzedza ją wieloletnia dzierżawa.  

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.5. 

Maciej Szyszko powiadomił o otrzymaniu pisma z ZDiTM w sprawie budowy chodnika w ulicy 

Falskiego w Szczecinie. W konkluzji pismo informuje o zamiarze budowy chodnika bez dzielenia na 

części (etapowanie). Wyłonienie wykonawcy robót ma nastąpić do końca 1-ego kwartału 2017. 

Jednocześnie pismo informuje o podjęciu działań zmierzających do wydania decyzji o naliczeniu opłat 

za zajęcie obszaru pasa drogowego przez posesję nr 13. 

  

Ad.6. 

Omówiono reperkusje towarzyszące uchwale powołania Liceum Ogólnokształcącego w miejsce 

Gimnazjum nr 7. 

 

Ad.7. 

Rada Osiedla Podjuchy wstrzymała się od zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta w sprawie 

projektu rewitalizacji odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. Uznano, iż opinia w tym obszarze 

może być obarczona dużym ryzkiem błędu z uwagi na terytorialny brak właściwości. 

 

Ad.8. 

Maciej Szyszko przekazał informację o wystąpieniu przez podmiot Biedronka Podjuchy w grudniu 

2016 o określenie warunków zabudowy dla działek sąsiednich. W grę wchodzić może zamiar 

rozbudowy istniejącego sklepu.  

 

Ad.9. 

Przewodniczący poinformował, iż ZUK Szczecin skierował prośbę do ZBiLK w sprawie wyrażenia zgody 

na usunięcie obiektów gospodarczych z terenu planowej inwestycji „Budowa Parku Wolności w 

Szczecinie Podjuchach”, przy zbiegu ulic Niklowej i Karpiej. 

 

Ad.10. 

Przekazano informację, iż miasto w najbliższym czasie będzie wypracowywać  założenia do przetargu 

na dokumentację przebudowy ulicy Krzemiennej i Smoczej. 
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W toku dyskusji radni wskazali następujące założenia: 

- nawierzchnia asfaltowa, 

- progi zwalniające (z kostki brukowej), 

- tam gdzie istnieje możliwość utworzyć dodatkowe miejsca parkingowe z kostki brukowej (konieczne 

uzgodnienia z właścicielami terenu).  

- zasugerowano rozważenie objęcia tych ulic strefą uspokojonego ruchu 30km/h. 

 

Radny Daniel Bohuń zwrócił także uwagę na skrzyżowanie ulic Szarego/Sieradzkiej/ Krzemiennej, 

sugerując dodatkowe zabezpieczenia narzucające przechodniom właściwe przekraczanie jezdni w 

tym miejscu. 

 

Ad.11. 

Przewodniczący Maciej Szyszko poinformował o problemach lokalnych, przewoźników, w tym spółki 

Thomas Beton z przejazdem ulicą Batalionów Chłopskich i Rymarską. Na obu arteriach od wielu lat 

obowiązują ograniczenia tonażowe. Dotychczasowy przejazd funkcjonował w oparciu o schemat 

podmiotowych zezwoleń na przejazd wydawanych przez ZDiTM Szczecin. Od początku roku ZDiTM 

Szczecin odmówił wydania zezwoleń na dotychczasowych zasadach, co oznaczało duże komplikacje w 

funkcjonowaniu miejscowych podmiotów gospodarczych. Jednocześnie przewodniczący 

poinformował o wystąpieniu do WGKiOŚ UM Szczecin z wnioskiem o przywrócenie przejazdu na 

dotychczasowych zasadach. To jest w trybie indywidualnych zezwoleń dla podmiotów, której 

towarzyszy administracyjna opłata.    

 

Ad.12. 

Przewodniczący Maciej Szyszko przekazał informację o wpływie pisma od mieszkańca Witolda 

Brzozowskiego walczącego o zablokowanie nieformalnego przejazdu między ulicami Zapiecek 

/Twarda/Joselewicza.  Mieszkaniec poinformował, że jego inicjatywa, mimo poparcia przez Radę 

Osiedla nie została skutecznie doprowadzona do końca ze względu na spór kompetencyjny pomiędzy 

ZBiLK  a WGKiOŚ.  Mieszkaniec poprosił o ponowne włączenie się Rady Osiedla Podjuchy w tę sprawę. 

W ramach jednego z rozwiązań zaproponował gotowość ewentualnej dzierżawy terenu, przez który 

przebiega dziki przejazd.  

 

W trosce o prawa osób pieszych i rowerzystów przewodniczący zasugerował pozostawienie wąskiego 

przejścia dla pieszych i rowerzystów, korzystających w ramach codziennej praktyki z tego skrótu. 

Większość radnych uznała ten wariant za optymalny. 

 

 

Ad.13.  

Otrzymano pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące byłego radnego RO Podjuchy, z prośbą o ustalenie 

jego miejsca zamieszkania. Sprawa dotyczy radnego minionej kadencji. Nikt z obecnych radnych nie 

zna go osobiście, co więcej nie zna jego aktualnego położenia. 

 

Ad.14. 

Kolejne terminy posiedzeń Rady Osiedla Podjuchy wyznaczono na: 

8 marca 2017, 

22 marca 2017, 
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5 kwietnia 2017, 

19 kwietnia 2017, 

10 maja 2017, 

24 maja 2017, 

07 czerwca 2017, 

21 czerwca 2017. 

 

Ad.15. 

Maciej Szyszko poinformował, że został odebrany naświetlacz przejścia dla pieszych przy ulicy 

Metalowej na wysokości dworca PKP Szczecin-Podjuchy. 

 

Ad.16. 

Przewodniczący  poinformował, że podczas audycji „Kawiarenka polityczna” na antenie Radia 

Szczecin, w dniu 29 stycznia 2017, radny miasta Szczecin Marek Duklanowski bezpodstawnie oczernił 

Radę Osiedla Podjuchy. W związku z krzywdzącą i nieprawdziwą wypowiedzią Zarząd Rady Osiedla 

Podjuchy przesłał do rozgłośni oświadczenie. Radio Szczecin odmówiło jego publikacji. Treść 

oświadczenia w załączeniu do protokołu.  

 

Ad.17. 

Przewodniczący zwrócił uwagę na oplakatowanie Podjuch ogłoszeniami o zaginięciu psa. Straż 

Miejska kontaktowała się z właścicielem zaginionego zwierzęcia, który obiecał usunięcie ogłoszeń w 

terminie 3 dni. 

 

Ad.18. 

W czwartek 9 lutego o godzinie 16.00 odbędzie się patrol obywatelski w Podjuchach. Przewodniczący 

zaprosił do udziału.  

 

Ad.19. 

- 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 


